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. ~aspik/Swfér 

H. ij werd beschoten vanuit . 
. twee _Duitse vliegtuigen, zag 

· hoe tientallen tanks met . 
zwaar geschut zijn verblijfsplek om 
toverden tot frontlinie en had als 15- . 
jarige jongen een relatie met een 28- 
jarige boerendochtér. · - · · 
Het verhaal van Rotterdammer 

.WimDubois (89) zou niet weinig 
aanpassingen het script van een film 
kunnen zijn. De in Waspik woon 
achtige Dubois vertrouwde zijn her- 

. inneringen toe.aan papier: de auto- . 
biografie wordt op 17 april gepresen- 
teerd. · · 
Wim is f3 jaar als hij in 1943 door 

een actie vanuit de Rotterdamse kerk 
tijdens de zomervakantie kan gaan 
woneri en werken op een boerderij in 
het Zuid-Limburgse Swier, een ge 
hucht nabij Wijnandsrade. 
. Avontuurlijk als hij is, twijfelt hîj 
geert seconde en verlaat zijn ouder- 

. lijk huis voor zes weken. ,,We wer- 
.( den met een grote groep kinderen op 

de trein gezet richting het zuiden", . 
blikt wtm terug. . . 

_ ,,Ieder kind had zijn voorafbe- • 
· paalde bestemming in Brabant'. of' 
Limburg en onderwijzers gingen 
mee om ervoor te zorgen dat elk kind 

- op het juiste station uitstapte. Het " 
. was oorlog en in Rotterdam was dat 

. dagelijks merkbaar, zeker na het 
bombardement van de binnenstad 
op 14 mei 1940. Ik woonde in West 
en we zagen mensen uit de binnen 
stad met heel hun hebben en hou 
wen langs komen. Voor kinderen 
bood de kerk de mogelijkheid om tij 
dens de zomervakantie elders in het 

--. . land te. gaan wonen en werken om 
aan te sterken, Ik kwam terecht in 
het gehucht Swier." 
• Door boer Ritzen werd Wim van , 
de trein gehaald. Er werd niet veel · 
gesproken en meteen de volgende 
dag moest er vanaf'ë uur 's ochtends 
gewerkt worden. Et gingen meer ver 
halen dat boèren uit het .zuiden mis 
bruik maakten van de regeling en de 
kinderen lieten komen om als knecht 
,hard te werken. 

,,Ik vond dat niet erg hoor. Ik was 
leergierig el) wildealle werkzaamhe 
den van de boerderij leren. Mede 
daardoor bouwde ik een goede band 
op met Ritzen en wist ik ook al-vrij 
snel vrienden tè maken. Van de oor 
log was er dié zomer in. Swier niets te 
merken. Het was vooral hard werken 
en aanpassen aan het erbarmelijke 

'' Ondanbde 
ànnoedeen 
ltetltardè werken . 
,bcleefdeik 
ermooie 
maalden· 
-WimDubois 

• Wim Dubois woont 
tegenwoordig in Was- ' 
pik. . 
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leven op de boefderii, wc's en stro- 
mend water waren er niet." · 
Het maakte Wim 11iets uit. Hij had 

het naar zijn zin en weid nog vrolij 
ker toenhijmerkte dater een weder 
zijdse verliefdheid was tussen.hem 
en boerendochter Tonia. Her leef 
tijdsverschil van ruim dertien jaar 
maakte voor hen niets uit; hoewel de 
relatie voor de buitenwacht geheim 
moest blijven. , . . 
Na de zomer vertrok Wim terug 

naar Rotterdam, maar vanaf dat mo 
ment greep bij iedere schoolvakantie 
aan om af te reizen naar het zuiden. 
"Boer Ritzen beschouwde me als-een 
won en bij de boerin vond ik een be 
schermde omgeving. En dan natuur 
lijk Tonia: vooral ook door haar wilde· 
ik iedere keer weer terug, Ondanks 
de armoede en het harde werken be 
leefde ik er mooie maanden." 
Toen kwam de oorlog ook in het 

dagelijkse leven van Swier. De SS ge-_ 

bruikte de opkamer van de boerderij 
regelmatig als hoofdkwartier en later 
kwamen de geallieerden het dorp in 
om van hetgehucht een frontlinie te 
maken. ,,Dat was spannend. Ik weet 

- nog dat ik op tien ochtend zwaar ge- · 
ronk hoorde. Toen ik naar buiten 
rende, kwam een colonne vari tanks , 
haar de boerderij gereden. Het waren 
de Amerikanen die de akkers van 
Swier volzetten met kanonnen en dé 
boerderijen innamen om de man- ' 
schappen te herbergen. Ik kon het ; 
goed vinden met de Amerikanen en 
kreeg zelfs een jack. Daardoor leek ik • 
echter voor de Duitsers op de vijand. 
Op een dag werd ik, toen ik met het 

· jack op de akkers aan het werk was, 
vanuit twee Duitse vliegtuigen be 
schoten. Ik heb geluk gehad." 

· Tijdens die oorlogsmaanden be 
schreef Wim de dagelijkse gebeurte 
nissen in een dagboek.Tegen het /' 
einde van de oorlog begroef hij het 

dagboek bij een beek. Op aanraden 
van een vriend begroefhij het: later , 
op de akker waarhet nooit meet. 

. werd terug gevonden. ,,fyiaar.geluk 
kig zit alles nog tot in dei:ail.ip~!?iijf 
hoofd. Na mijn pensioneringhêb ik 
het boekje ISwier, een gehucht da: echt 
bestaat geschreven. Het is in beperkte . 
oplage in eigen beheer uitgegeven. Ik 
kreeg goede reacties op het boek, 
maar meteen ook de vraag-wat er 
voor en na Swier met me wasge 
beurd. Dat verhaal heb ik mi aáp. pa 
pier toevertrouwd in het te verschij 
nen boek Verlangen naar Swier. 

. Buurtgenote Caroline van Seeters 
· heeft me geholpen bij het zoeken 
naar een uitgever.'! 

'Op 17 april wordt het eerste exem 
plaar van dé 192 pagina's (ellende pa- 

. perback uitgereikt aan de burge 
meester van Beekdaelen. Het boek is 
yoor 18,95 euro te koop bij Uitgeverij 
Anderszins. - · 

' . 4 De auteur van Verlangeh naar Swièr toen en nu.· 

M~arcel Donks 

'Met datAmerikaa·n~ê jack leek 
ik·ygor-dè-DuitSêrs,op de vijand'. 
Wi.m. bubois uit · 
Waspik heeft zijn~, 
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oorloqservarinqen 
op schrift gesteld. _. 
.Alles zit nog.- 
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tot in 'detail i" - . - 
_mijn hoofd." 
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